


sessizliğin ritmi
 

Sessizliğin gizli köşesi
Kim bilir hangi bulvar'da

Veyahut hangi ıslak kaldırımın üstünde
 

Üstüne mi bakmalıydı yoksa çevresini sarıp sarmalayan aşk kokulu tenlere mi?
 

Tenin üzerinde gezinen bir ıslak dokunuştu, sessizlik.
Sadece bakıyordu. 

Görmeyi unutan duygular mı yoksa bilinçaltına itilen acımtrak bakışmalar mı?
 

Hangi telden çalıyordu, sessizliğin ritmi! Duydun mu?
Gece olunca evine giden insanların olduğu bir dünyanın en sessiz köşesinde..

 
Sağ taraftan geçip sol taraftaki sokak da miydi acaba?

Yoksa ulu orta yerdeki ulu bir kilisenin köşesinde miydi?
 

Sahi nerdeydi... Gören duyan olmadıysa...
Belki hissetmiştir, bilinçaltına ittigi o sessizliği!



korkunun ritmi
 

Yapayalnız kalmış bir dal parçasının suyun üzerinde bıraktığı yansımanın
en ahenkli kısmındaydı, gizli kalmış korkular...

Öylece duruyordu. 
Dokunsan dağılacaktı, oysa.

 
Aynalardan geçemeyen yansımalardı, yüzleşmekten çekinen korku parçacıkları. 

Yüz vermemek lazımdı aslında. Yüzündeki ışığı görebilmen için.



düşlerin ritmi
 

Düş gıcırdamasının önemli bir rituel olduğu bir filmin en huzurlu sahnesiydi.
Huzurun ritim olduğu sahnenin en durağan köşesinde 

devir daim eden sessizliğin yanıbaşındaydı,
huzur.

 
Alıp gitmek isteyen bir hâli vardı, bakımsızlıktan diz çökmüş düşleriyle birlikte.

Alıp onu pencerenin köşesine koyacaktı. Kuşların huzur getirdiği o parkı düşleyerek...
 

Düştü sadece...
 

Belki düşmüştür, şimdi! Bakmak gerek!



huzurun ritmi

Ağır adımlar... Akışkanlığı henüz çikolatalara mâlzeme olmayan, su
 

Yürüyordu sessizliğin gizli kalmış köşesine kadar.
Korku içinde sigarasını yakmak istedi, sessiz ve ıssız bir sekilde.

 
Ağaçlara serpiştirilmiş kuşların sesiyle irkildi, sessizliğini bozdu diye.

 
Huzurunu kaybetmiş bir şekilde yürüdü... yürüdü...

 
Bir dal parçasının sudaki yansımasını gördü ve huzurlu bir şekilde gülümsedi.

Ve korkunun yerini huzur almıştı.
 

Huzurunu bozan kuşlara bakarak sigarasının son nefesini üfledi, en son gördüğümde...
 

Şimdi nerdeydi, korkusunu huzura dönüştüren sessiz karakter...
 

Belki düşlediği yerdeydi...
 

Ritimleri takip et bulursun, ey okuyucu!



buruşuk ciltler enstitüsü - kuzey avrupa hikâyeleri

Bilinçaltına yerleşmiş, ego manzaralı penceresinden bakıyordu, yitip giden zamanlara… 

Zamanın yavaş çekimlendiği bir sinematografik kurguda 
sessizlik sekansının jenerikle mücadelesini andıran beyaz bir yolda ilerliyordu. 

Beyaz hükümdarlığını hâlâ yitirmemişti. Saflığını ve minimalliğini koruyordu. 

Böyle bir başlangıç sadece, filmlerde olur edasıyla otobüsün penceresinden bakakaldı,
yeni uyanmış gözlerle. 

Bir Trans Sibirya Ekspresi'ne binmiş hissine kapılarak gözlerini, otobüsteki insanlara çevirdi.
Buruşmuş ciltlerin ve sarı saçların uyumluluğunu bir kez daha gördü. 

— en son Sovyet Birliğindeki buruşuk ciltler enstitüsünü andıran bir darülcazede de görmüştü, bu 
kadar çok buruşuk ciltleri. — 

Zamanın dinginliğine ve beyazın sonsuzluğuna bakarak, manzaranın keyfini sürdü,
şoförün düz bir yolda sürdüğü otobüste.

Yitip giden zamanlara inat güzel bir düşün içinde buldu kendini. 

Sessiz ve sadece beyazın hüküm sürdüğü bir dünya’da... 



düş-üş-ler

Şizofrenik sevişmelerden ortaya kalan sadece bilinçaltının konversiyonel tavrı kalmıştı.
Delik deşik olmuş, beyin parçacıklarını toplamaya fırsat vermemişti, disparonik ritimler. 

Rectum’dan çıkan şizofrenik akıntılar, Avrupa kalıntılarına -korunma
altına alınmış yüzlerce taş yığını- benzerdi. Taş gibi ve korunmalı..! 

   
Beynin şizofrenik lobisinde oturup...

orgazm olmuş rectumu alıp disparonik eserler yaratma sürecine sokuyordu,
Avrupa menşeli klozetler..   

Ruhsuz bedenler.. Yama yapılmış sevişgen kalpler.. 

Hatırla-ma-dığım, düşü-şü-mü betimleyen orgazm olmuş kelimelerle oynuyordum,
yatak odasının sol çekmesinden aldığım kelimelerle..

Tarlabaşı’ndaki otel odasını düşleyerek... Düşerek düşlediğim oryantal vibrasyonları.. 

Ve terk ediyorum, disparonik düşü-şü.. 

Ve Susuyorum.. 
Topluyorum kelimelerimi başka bir melankoli'de sermek üzere..



europarapsikolojik akıntılar

Klozete akan Avrupa’nın pis kelimelerinin kokusu, yatağımın üstüne doğru geliyordu.
Mutfakta pişen disparonik düşlerin kokusuyla beraber çekilmez bir hal alıyordu, oysa. 

Avrupa’nın en köşesinde.. köşe kapmaca oyununun europa versiyonunda donmalar hala gideril-
memişti. Kolları kasıyordu.. Antivirüs işlemi gören programlar bir türlü işlevini yerine getirmiyor, 

üstüne verdiğimiz repolojik desteklerle kendini bi bok sanıyorlardı. 

Marihuana’nın kokusuyla beraber yeraltına doğru iniyorduk, gecenin ilerleyen saatlerinde.. 
Belki Phorcys’ın kızlarını görürüz diye! Gorgonlarla beraber dans eder ve korkunç yüzlerini 

Avrupa menşeli klozetin içinde dağıtırız zevkiyle dört köşe oluyorduk, köşe kapmaca oyunundan 
kasan kolları güçlendirerek! 

Medusa’nın öcünü Perseus’un beyninin içine boşaldığım europarapsikolojik akıntılarda Stheno 
gülüyordu. Olimpus dağındaki ziyaretimi hatırlayarak çıktım dışarı. 

Klozette unuttuğum europarapisikolojik ritmi cep telefonuma zil sesi yapacaktım.
Titretecektim, inim inim inleterek... 

En son hatırladığım, gökyüzünde kusarken türbülansa giren uçağın tuvaletinde, 
insanların çığlıklarını duymamdı. 

Bu yazı dizisi şizofrenik bir kurgudur!
Karakterler arasındaki etkileşim şizo-kontrol disparonik denetim tarafından onaylanmamıştır.

Bilinçaltına duyurulur.. 


